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ÅRSBERETNING FOR 2020  

 

1. Tillitsvalgte  

Etter årsmøtet 30.10.2019 har laget hatt følgende tillitsvalgte:  

Styret: 

Jan Habberstad, leder  
Torleif Hagen, kasserer (valgt fram 
til årsmøtet 2021) 
Andreas Glimstad, nestleder  
(valgt fram til årsmøtet 2020) 
Per Mehus, styremedlem (valgt 
fram til årsmøtet 2020) 
Johan Egil Dreier, sekretær (valgt 
fram til årsmøtet 2020) 
 
Vararepresentanter til 
styret: 
Marit Nygreen (valgt fram til 
årsmøtet 2020) 
Aasta J. Loholt (valgt fram til 
årsmøtet 2021) 
 

Valgkomite: 
Ingvald Sivertsen (valgt fram til 
årsmøtet 2020) 
Per Inge Hønnås (valgt fram til 
årsmøtet 2021) 
Ingeborg Øfsteng Bjørgum (Valgt 
fram til 2022) 
 
Revisor: Roar Andersen  
(valgt fram til årsmøtet 2020) 

 
Æresmedlemmer: 
Sigurd Fjær 
Randi Moxness 
Knut L. Vik 
Solveig Solem 
Ingeborg Øfsteng Bjørgum 
Jan Habberstad 
Torbjørn Rønning 
Jan Paul Breida 
Kari Grendahl Auran (døde 2020) 

Redaksjonskomite: 
Knut L. Vik 
Randi Tvete Vik  
Ingvald Sivertsen 
Per Mehus 
 
Boksalgkomite: 
Jan Habberstad 
Per Inge Hønnås 
Lene Strøm 
Johan Dreier 
Gisle Woldseth 

 

 

 

2. Medlemstall  
Tallet for medlemskap er fortsatt rimelig stabilt, og litt økende. Ved utgangen av 
årsmøteperioden har 462 betalt kontingent for 2020. 39 medlemskap har ennå ikke betalt 
kontingent  etter 2 varsler/purringer i løpet av året. Antall registrerte medlemmer er 346 
enkeltmedlemmer og 155 familiemedlemmer (parmedlemmer) i tillegg til 8 æresmedlemmer 
(hvorav 4 par). Totalt 668 medlemmer.  
 
Styret vil innføre tjenesten efaktura som en supplerende betalingsmåte fra 01.01.2021. 
 
3. Virksomhet i perioden 

a) Styremøter: Det er avviklet 7 styremøter. 79 saker er behandlet.  
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b) Uttalelser: Historielaget har i flere omganger uttalt seg i navnesaker til Trondheim kommune. 
c) Prosjektrettet virksomhet-1: Historielaget er blitt forespurt fra Trondheim kommune om å 

medvirke i planlegging og skilting av 3 turdrag, kalt henholdsvis Strindarunden , Nardorunden.  
Og Campusrunden. Plakater skulle vært ferdig oppsatt i terrenget isommer, men 
framdriftener blitt forsinket fra kommunalt hold. 

d) Prosjektrettet virksomhet-2: Historielaget er blidt bedt om å medvirke i en verneplan for 
kirkegårder, der fotografering av gravstøtter har blitt gjennomført i et stort antall der 
«Strindinger»  med historikk til bydelens virksomhet og historikk er gravlagt. Det er så laget 
lenker mellom gravstøttenes bilder og personene på WikiStrinda. Prosjektet skulle opprinnelig 
sluttføres i 4. kvartal 2020. 

e) Forberedelser til 25- års jubileum i mai 2021: Styret har utarbeidet en jubileumskalender for 
2021, kalt Strinda-kalenderen 2021. Kalenderen ble i 1. opplag trykket i 1000 eksemplarer. 
Alle betalende medlemmer fikk gratis tilsendt kalenderen i september. Det er lagt til rette for 
bestillinger over vårt nettsted samt salg i diverse butikker for øvrige eksemplarer. 

 
 For første gang fikk vi utprøvd plastinnpakking og utsendelse direkte fra trykkeriet             
 Det ble også utarbeidet en vervekampanje og et bestillingsopplegg på nettsida vår  
 for salg av kalenderen. Det er Jan Habberstad, Torbjørn Rønning, Torleif Hagen og  
 Per Inge Hønnås som har fulgt opp dette arbeidet. 
 

f) Mediabruk av våre Facebooksider. Vi la ut bilder fra frigjøringsåret 1945 på våre 
Facebooksider i fire omganger, et svært populært innslag. WikiStrinda er omtalt med egen 
artikkel i Lokalhistorisk Magasin nr 2/2020 (Foreningens 100-års jubileum). 

g) Digitalisering av årboka Strinda-den gang da: Det ble opprettet avtale med 
Nasjonalbiblioteket med digitalisering av våre årbøker, og utlegging på Nasjonalbibliotekets 
sider. Alle årbøker unntatt de siste 3 år (altså 2001-tom 2016) ligger nå åpent ute på Internet 
og kan leses av alle IP-adresser. Nasjonalbibliotekets regler for bruk må overholdes. 

 
h) Medlemsmøter: 

1. 20.11.2019  BOKSLEPPET 2019 – Strinda vgs. 

2. 4.12.2019 Utdeling av årbok 2019. Moholt bibliotek. Foredrag ved Jan Fredrik Sagdahl, 
Slekt og Data 

3. 12.2.2020 Revyen «The Commitments» på Strinda vgs. 

4. Øvrige medlemsmøter ble avlyst/utsatt på grunn av Covid 19-restriksjoner fra 12.mars 

 
 

4. Digitale medier 
Nettsiden vår, www.strindahistorielag.no er i fortsatt vekst. Den har hatt over 142.100 
besøkende siden oppstarten i 2007 og en økning på 21.000  det siste året. 

Vårt digitale leksikon Wiki Strinda har nå 33 mill. sidehenvisninger, en stor økning på 4,5 mill. 
siste år. Det er nå lagt inn over 33.400 sider, en økning på over 2.100 denne perioden. 

Torbjørn Rønning og Jan Habberstad legger her ned et svært stort arbeid. 
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Imidlertid er vår hjemmeside nå moden for utskiftning grunnet programvareendringer. Vi vil 
fortsette arbeidet med ny hjemmeside på plattformen Styreweb i 2020/21. 

 

På vår Facebook-side er det nå vel 2.850 som ”liker” oss,  en økning på nesten 300. 

Facebooksiden til WikiStrinda har en oppslutning på 1.530 ”likes”, en øking på ca. 150siste år. 

  

5. Årboka – Strinda den gang da 2019 og Jubileumskalenderen 
Boksalgkomiteen med hjelpere har hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Den er solgt 
i butikker og på nett, utdelt gratis til betalende medlemmer og gitt som gaver. Salgsprisen var 
kr. 220. 
 
Styret benytter et nettverk av forretninger som omsetter årbøker for historielaget. 
Men uten boksalgkomite, redaksjonskomite og forfattere blir det heller ingen årbok å lese!  
En stor takk til alle for det omfattende arbeidet som er nedlagt også for 2019-utgaven!  
 
 

6. Kontakt med andre foreninger etc. 
 

a) 30. oktober 2019 deltok Solveig Solem på Slekt og Data sin Slektsgranskingsdag på 
Sverresborg.  

b) Lederen har deltatt på styremøter i Sør-Trøndelag historielag som varamedlem, og i 
Jubileumskomiteen for Landslaget for lokalhistories 100-års jubileum. 

c) Torbjørn Rønning og Jan Habberstad medvirket i Rosendal teater sin oppsetting av stykket 
«Naboskapet» på teatret i slutten av januar. 

d) Solveig Solem og Jan Habberstad var verter da 70 elever fra barnetrinnet på Åsvang skole 
vandret langs Stokkbekken til Charlottenlund videregående skole 15. juni. Historielaget 
sponset boller og drikke. Arrangementet markerte slutten på prosjektet med «Strindas 
historie i skolesekken», der historielaget også har sponset Strindamarka Vels arbeid. Midler 
tildelt med 50.000 fra Landslaget for lokalhistorie. 

 

7. Styrking av historielagets virksomhet-rekruttering internt i 
organisasjonen 

a. Boksalgkomiteen trenger fortsatt flere medlemmer for å sikre at årboka når ut til flest 
mulig lesere. Styret oppfordrer flere til å melde seg som medhjelpere. 

 

b. Jubileumskomite for 25 års virksomhet bør etableres i løpet av 2020. Er du interessert i å 
delta for å planlegge feiringen på Ringve 10. mai 2021? 
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Strinda, 5. oktober 2020 

      Styret 
 
Jan Habberstad       Torleif Hagen 
     Sign.                        Sign. 


